CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ
Piaţa Vasile Milea, Nr.1
PITEŞTI, cod 110053, ARGEŞ, ROMÂNIA
Tel.: 0040248 / 217800 Fax: 0040248 / 220137
www.cjarges.ro

ANUNŢ DE PARTICIPARE
Nr. 6657/28.04.2017

1. Autoritate contractantă: Judeţul Argeş - Consiliul Judeţean Argeş, Piteşti, Piaţa Vasile
Milea nr. 1, cod fiscal 4229512, tel. 0248/217.800.
2. Obiectul anunţului de participare: atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă de la
bugetul local al Consiliului Judeţean Argeş pe anul 2017 conform Hotărârii Consiliului Judeţean
nr. 114/27.04.2017.
3. Temei legal: Legea 350/2005
4. Suma totală: 200.000 lei, defalcată astfel: cultură, tineret - 100.000 lei; sport - 100.000 lei.
5. a) Perioadă depunere proiecte: 05 – 22 mai 2017.
b) Data limită pentru depunerea propunerilor: 22 mai 2017, ora 1400. Termenul de
depunere este redus la 15 zile, potrivit prevederilor articolului 20, alineat 2, din Legea 350/2005,
avându-se

în

vedere

acordarea

cu

celeritate

a

fondurilor

nerambursabile

către

beneficiari - locuitorii judeţului Argeş.
c) Date de selecţie şi evaluare a proiectelor: 23 – 31 mai 2017.
d) Programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile valabil pe anul 2017 a fost
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.80/28.04.2017.
e) Adresa la care trebuie depuse proiectele – Registratura Consiliului Judeţean Argeş –
Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, 110053. Documentaţia de solicitare a finanţării se va
depune într-un exemplar, îndosariat – format pe hârtie şi format electronic, în plic sigilat,
cu menţiunea „Proiecte cu finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru anul
2017”.
6. Metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru activităţi non-profit de
interes general pentru activităţi culturale, de tineret şi sportive este disponibilă pe site-ul
Consiliului

Judeţean

Argeş

www.cjarges.ro,

secţiunea

Informaţii

-

Finanţări

nerambursabile 2017.
Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0248/217.800 int. 294, inspector Mirela Şerbănoiu.
Vor fi analizate doar proiectele depuse în termenul stabilit prin anunţul de participare şi
întocmite conform metodologiei de acordare.

